
Ex Libris

Wij bekrachtigen en bevestigen bij dezen, zoals ook alle Friezen bij de Upstalboom ze in vrije en voor 

ieder toegankelijke vergadering hebben vastgesteld, al de rechten, gewoonten en bepalingen op hun 

minnelijk verzoek: Ten eerste dat de rechters in rechtszaken en bij klachten van alle vreemdelingen die 

samenstromen in de handelsplaats Appingedam, met name waar het gaat om handelsverkeer en om 

handelswaar in alle zaken en transacties onherroepelijk uitspraken zullen doen; hetzelfde geldt voor 

alles wat inzake overeenkomsten in hun aanwezigheid is vastgesteld of werd beloofd, op straffe van 

inname van een kwart van de waarde.

‘Buurbrief’ van Appingedam, 1327 (vertaling uit het Latijn door L. Engels en P. Noomen)

Portret 1940

De naam Cleveringa is verweven 
met de geschiedenis van de stad 
Appingedam en haar eeuwenoude 
traditie van burgerlijke vrijheid. 
Prof. mr. Rudolph Pabus Cleveringa 
Jzn., hoogleraar handelsrecht en 
burgerlijk procesrecht aan de 
Universiteit van Leiden, drukte 
deze waarde uit in het embleem 
van zijn boekenverzameling (Ex 

Libris). We zien hier een voorstelling 
van de ‘buurbrief’ van 1327, de 
stadsrechten van Appingedam, 
toegekend door de vergadering 
van vrije Friezen op de oude 
gerechtsplaats, de Upstalboom 
bij het naburige Aurich in Oost-
Friesland (Duitsland).

Rudolph Pabus (‘Ru’) Cleveringa in de tuin van ‘Het Stekje’ met 

zijn ouders mr. Jacobus Pieter Cleveringa (1863-1932) en Ludgerdina 

Schleurholts (1867-1942). 

Toen wij met jullie allen in Appingedam waren heb ik jullie ook het huis 

op de hoek van de Solwerderstraat en het “Gouden Pand” laten zien, 

waar ik op 2 april 1894 ben geboren. Aan dit huis bewaar ik geen enkele 

herinnering; nog voor ik een jaar was, verhuisden mijn Ouders naar het 

huis verderop in de Solwerderstraat, dat bekend stond als “Het Stekje”. 

In dit huis hebben mijn Ouders gewoond tot hun verhuizing begin maart 

1899 naar Heerenveen; hieraan bewaar ik wel enige herinnering. 

‘Aan mijn kleinkinderen’, 1973 (manuscript Groninger Archieven) 

Professor mr. Rudolph Pabus 
Cleveringa (1894-1980) is landelijk 

bekend vanwege zijn verzet tijdens de Tweede 

Wereldoorlog, in het bijzonder de protestrede 

op 26 november 1940 tegen de anti-Joodse 

verordeningen van de bezetter. In Leiden 

wordt deze verzetsdaad jaarlijks herdacht 

en gevierd als een les over recht, vrijheid en 

verantwoordelijkheid. 

Deze tentoonstelling vestigt de aandacht 

op zijn geboortestad Appingedam als een 

persoonlijke plaats van herinnering en 

inspiratie. Het Ex Libris drukt een doorlopend 

motief uit in het veelzijdige juridische werk en 

de lessen van professor Cleveringa: de waarde 

van burgerlijke verantwoordelijkheid, die hij 

verbond met de ‘Damster’ vrijheidstraditie.
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Rudolph 
Pabus 

‘Rudolph Pabus’

In Groningen en de streek Fivelingo komen meerdere families met de naam 
Cleveringa voor. Appingedam was de bakermat van de familie die afstamt 
van Bronno Freerks Cleveringa (ca. 1658-1717), kerkvoogd en bouwmeester 
van de stad omstreeks het begin van de 18e eeuw. De Cleveringaheerd bij 
Usquert herinnert aan de steenhuizen en landerijen in de ommelanden, met 
de hieraan verbonden bestuurlijke ‘redgerrechten’.

Godvruchtigheid verheft haar aangezicht,

Bestraald door Gods Genade- en Zonnelicht,

En ziet Gods Woord, de Bijbel, voor haar ogen

Geopend. 

Ds. Rudolph Pabus, ‘Toets-Steen der Genade’, 

Amsterdam 1744 (uit het Oudnederlands)

De karakteristieke voornaam Rudolph Pabus Cleveringa 
is een eerbetoon 
aan ds. Rudolph 
Pabus, predikant in 
Farmsum (1712-1769). 
Ds. Pabus was een 
veelzijdig en landelijk 
bekend geleerde. Hij 
publiceerde meerdere 
boeken, zoals ‘Toets-
steen der Genade’ in 
1744, een uit het Engels 
vertaalde praktische 
richtlijn voor preken en 
godsdienstonderwijs. 
De tekening met het 
geciteerde gedicht 
illustreert de vrijzinnige 
geloofsrichting, die 
bijbelse waarden 
verenigt met de 
moderne wetenschap.

Deze voornaam werd het eerst gevoerd door zijn kleinzoon 
aan moederszijde ‘maire’ mr. Rudolph Pabus Cleveringa 
(1763-1818). Deze jurist en fabrikant maakte naam als de 
eerste benoemde burgemeester van Appingedam. Met zijn 
vrouw Cornelia Ebels (1771-1826) betrok hij het ‘Blauwe 
Huis’ aan de Fivelkade als ambtswoning. De windvaan op de 
voorgevel toont het wapen van de familie Ebels, eigenaren van 
omliggende landerijen en bedrijven.

vaantje Blauwe Huis

Met grootvader

Ik heb mijn vier Grootouders gekend. Mijn Grootvader 

Cleveringa was in Appingedam huisdokter en reeds 

72, toen ik, zijn oudste kleinkind, geboren werd. Hij 

placht mij geregeld voor een wandeling af te halen 

en te zeggen: “Wij passen goed bij elkaar, want jong 

kan nog niet hard en ik kan niet meer hard.” Op deze 

wandelingen droeg hij een geklede jas en een hoge 

hoed. Mijn Grootvader Cleveringa was een uitermate 

vriendelijk en beminnelijk man; als wij zo door 

Appingedam kuierden werd hij links en rechts gegroet. 

Destijds was het gewoonte, dat een huisdokter geen 

rekening stuurde, tenzij hem erom gevraagd werd. 

Mijn vader heeft eens becijferd, dat mijn Grootvader 

ongeveer 1/3 van zijn werk betaald heeft gekregen. 

‘Aan mijn kleinkinderen’, 1973

De jeugdherinneringen bieden tal van indrukken 
van plaatsen en personen in Appingedam aan het 
einde van de 19e eeuw. Een van de hoofdpersonen 
is zijn grootvader dr. Rudolph Pabus Cleveringa 
(1822-1900), huisarts en filantroop, onder meer 
medeoprichter van de Nuts-Spaarbank in 
Appingedam. Ook ontving hij een onderscheiding 
van koning Willem III vanwege zijn aandeel in 
de cholerabestrijding. Zijn voorbeeld bood een 
eerste levensles over goed burgerschap.
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Autograaf van ds. Rudolph Pabus in 1733, op een 

collegedictaat van de Groningse hoogleraar 

Herman Boerhaave. 

Boekillustratie met een gedicht van ds. Rudolph Pabus. 



Scheepvaart en 
luchtverkeer

Vliegfeest in 1910 met Van Maasdijk 
in Heerenveen

Niet zo heel veel jaren nadien heb ik het eerste 

vliegtuig gezien, en wel in Leeuwarden, waar de Belg 

Jan Olieslagers uit Antwerpen vloog. Kort tevoren 

vloog in Heerenveen Clement van Maasdijk, doch door 

mijn verblijf in Zwitserland miste ik het schouwspel. 

Van Maasdijk, naar wie een straat is genoemd, waar 

Oom Gerrit en Tante Suus wonen, en die kort nadien 

bij Schaarsbergen is verongelukt, was de eerste 

Nederlander die in Nederland vloog; dat was in 1910. 

Het was er toen nog ver van af, dat ik zelf vloog, dat 

gebeurde op 17 Juni 1920. Ik was toen in dienst bij de 

K.N.S.M. en moest hiervoor naar Londen. Er stond een 

advertentie, dat men voor een “guinee” kon vliegen op 

“Croydon”. Dat kostte enige moeite, want “Croydon” 

bleek een onbekende klank. Maar het lukte en ik 

kwam er op een weiland met een houten loods, waarin 

ik het vliegtuig vermoedde. Aldus heb ik toen ongeveer 

20 minuten boven Londen gevlogen.

Aantekeningen voor ‘Aan mijn kleinkinderen’, 

manuscript Groninger Archieven, ca. 1970

In zijn Heerenveense jeugd kwam ‘Ru’ 
Cleveringa onder de indruk van de luchtpioniers 
Jan Olieslagers en de plaatselijke held Clement 
van Maasdijk. Zelf kreeg hij zijn luchtdoop in 
1920 in een open tweedekker boven Londen. 
In 1921 vloog hij voor het eerst in een gesloten 
toestel van de K.L.M.: “Het deed mij, naar ik mij 

herinner, weelderig aan.”

Veeltijds ben ik gevaren

Door zeeën en woeste baren

In doodsgevaar, nu rust

Mijn ziel bij God in lust.

Grafsteen in de Nicolai-kerk 

(uit het Oudnederlands)

De Nicolai-kerk is gewijd aan Sint 
Nicolaas als beschermheilige van 
de zeevarenden. Het Damster 
scheepvaartverleden had een weerslag 
in takken van de familie Cleveringa, 
zoals spreekt uit het grafdicht van Jan 
Ebels (gestorven in 1700). Mogelijk 
kende ‘Ru’ Cleveringa de avonturen van 
de zeeman Rudolph Arnoldus Willem 
Cleveringa (1839-1927), schipbreukeling, 
wijnhandelaar en later kapitein in de 
binnenvaart. In elk geval kende hij een 
scheepskapitein uit de Schleurholts-tak 
van de familie.

Een volle neef van mijn moeder (‘Herman’) heb ik vrij goed 

gekend. In diens jonge jaren zette hij zijn zinnen op de zeevaart; 

zijn vader evenwel had iets anders met hem voor. Om hem te 

bekeren liet hij hem een reis maken als bootmansjongen en 

vroeg de kapitein hem niet te sparen; wat evenwel niet hielp. 

Hij kwam terug groen en grauw van ellende, doch meer dan 

ooit vervuld van de wens naar zee te gaan! Hij werd later 

kapitein bij de ‘Nederland’ en als zodanig heb ik hem nog 

gekend, toen ik van 1919-1926 in dienst was bij de K.N.S.M. 

Hij stond bij de ‘Nederland’ hoog aangeschreven; ook bij het 

personeel, dat wist dat hij ‘vooruit’ gevaren had, wat hem een 

groot, natuurlijk gezag gaf.

‘Aan mijn kleinkinderen’, 1973

10 Augustus, S.S. Bacchus ’s middags 4 à 5 uur. 

Op ’t ogenblik, nu ’t fijn motregent, maak ik 

daarvan even gebruik iets op te teekenen. Sinds 

een dag zitten we nu op zee, werkelijk niet tot mijn 

displezier. Integendeel, ’t leven op ’t schip, hoe ik 

mij ook soms dacht te zullen vervelen, biedt veel 

meer aantrekkelijks dan ik eerst gedacht 

heb. Maar nu verder …. Op volgorde!

Gistermorgen zijn we dan, Jan, Eelco 

en ik, uit Den Haag vertrokken naar 

Amsterdam, waar we eerst enige 

boodschappen hebben gedaan, 

passagebiljetten hebben genomen naar 

Petersburg. Wij lopen maar overal 

rond, krijgen veel te zien, leren allerlei 

scheepstermen, enz. Zo zagen we 

vanmorgen “meester’s orgel”. Het ”orgel” 

of “armen- en benenwinkel” is de machine. 

Het is reusachtig als je de machinekamer 

binnenkomt en hoe de meester het allemaal uit 

elkaar houdt.

Als aankomend rechtenstudent maakte 
‘Ru’ Clevering in 1913 zijn eerste zeereis, 
met zijn vrienden Eelco van Kleffens (later 
minister van Buitenlandse Zaken) en Jan 
van Lookeren Campagne (later kinderarts) 
op de vrachtvaarder ss. ‘Bacchus’ van de 
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-
Maatschappij (K.N.S.M). Onderweg volgde 
hij het voorbeeld van zijn oom Herman, door 
aan te monsteren als ‘bootmansjongen’. Dit 
vakantiebaantje wekte zijn belangstelling 
voor de scheepvaart en zijn latere voorliefde 
voor het zeerecht. 

Kort na zijn promotie in Leiden op 16 januari 1919 trad Cleveringa 
in diens bij de K.N.S.M., aangemoedigd door zijn leermeester 
professor E.M. Meijers (1880-1954). De zetel in de ‘Beraadzaal’ van 
het Scheepvaarthuis in Amsterdam herinnert aan zijn veelzijdige 
advieswerk tot 1926 voor het consortium van rederijen, waaronder 
de Stoomvaart-Maatschappij ‘Nederland’ waar zijn oom diende 
als kapitein. Deze praktijkervaring legde de basis voor zijn latere 
loopbaan als hoogleraar en vernieuwer van het zeerecht. 

Grafsteen

Het Damsterdiep omstreeks 1900.

Zeereis met de ss. ‘Bacchus’ naar 

Sint-Petersburg in 1913
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Leids 
hoogleraar

De Juridische Faculteit in 1936
Professor Cleveringa was de vierde Damster hoogleraar aan 
de Universiteit van Leiden. Vroeger was Appingedam een 
centrum van geleerden als Perizonius (Jacob Voorbroek, 1651-
1715), hoogleraar geschiedenis en rector van de Universiteit. 
Een bekende naam in Cleveringa’s jeugdjaren was ook 
professor Jan ten Brink (1834-1901), schrijver en hoogleraar 
Nederlandse letterkunde. Bij zijn aantreden in 1927 werd 
Cleveringa verwelkomd door de secretaris van de Juridische 
Faculteit professor Anne Sibelinus de Blécourt, zoon van een 
Appingedammer notaris, hoogleraar oud-vaderlands recht: 
“In zijn gelukwensen met mijn benoeming zwaaide hij mij dadelijk de 

hoogste lof mijner geboorte toe”.De Juridische Faculteit in 1936; aan de tafel prof. Cleveringa 

(geheel links) en prof. de Blécourt (tweede van rechts).
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Poster van Nederlandse rederijen 
in 1915
Het zeerecht wordt hiermee niet als afzonderlijk 

object van beschouwingen onmogelijk gemaakt. 

Waarom zou men dit? Het zal belangwekkend 

blijven dit recht te doorvorsen omwille 

van zijn geschiedenis, die de rijkdom aan 

verkeersrechtelijke instellingen vergrootte; en 

om zijn bijzonder voorwerp, het zeeverkeer: het 

trekken en vervoeren met al zijn eigen moeiten 

langs de wijde wateren, die de volken scheiden en 

verbinden tevens.

‘Zeerechtelijke bijzonderheden’; 
Inaugurele rede, 7 december 1927 
Op 7 december 1927 trad professor 
Cleveringa aan als hoogleraar handelsrecht 

en burgerlijk procesrecht. Zijn inaugurele 
rede ‘Zeerechtelijke bijzonderheden’ 
bevatte een programma voor vernieuwing 
van zee- en verkeersrechtelijke instellingen. 
Dit sloot aan op de Leidse traditie van 
internationaal recht, in de geest van 
Hugo de Groot en het principe van de 
‘Vrije Zee’ (Mare Liberum, 1608). Tijdens 
en na de Eerste Wereldoorlog voerden de 
Nederlandse rederijen dit principe hoog 
in het vaandel. Cleveringa verwerkte 
zijn jarenlange praktijkervaring in het 
standaardwerk ‘Het Nieuwe Zeerecht’ in 
1927. Als hoogleraar handelsrecht was hij 
deskundige bij uitstek voor wat betreft de 
toepassing van wetten en zeerechtverdragen 
in de praktijk.

Poster van Nederlandse rederijen in 

1915.
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Stelt de eiser, dat zijn wederpartij van hem een 

kofschip heeft gekocht, welks koopsom hij met 

succes vordert, en blijkt later, dat gedaagde het 

schip niet van de eiser, maar van diens zoon 

heeft gekocht, dan kan men niet enkel wegens 

de onjuistheid van het gestelde beweren dat 

‘derhalve’ de veroordeling berust op bedrog of 

arglist. (Gelijk de Winschoter rechtbank deed op 

22 Januari 1851).

‘De gronden voor requeste-civiel’, in: 

Rechtskundige opstellen op 2 november 1935 

door oud-leerlingen aangeboden aan Prof. Mr. 

E.M. Meijers, Leiden 1935

Ook in de colleges over burgerlijk 
procesrecht sloot professor Cleveringa 

aan op de alledaagse maatschappelijke 
praktijk. De genoemde ‘kofschip-zaak’ 
stamde uit de juridische familietraditie. 
Het Winschoter vonnis van 1851 was een 
van de vele historische voorbeelden in 
een bijdrage aan de door hem uitgegeven 
jubileumbundel voor professor E.M. 
Meijers in november 1935 over gevallen van 
‘bedrog of arglist’. Dit technische betoog 
kreeg bijzondere betekenis tegen de 
achtergrond van de gerechtelijke willekeur 
in nazi-Duitsland. De feestbundel vormde 
des te meer een eerbetoon aan de hoge 
wetenschappelijke maatstaven van zijn 
leermeester Meijers.

Ik kan U niet genoeg op het hart binden Uw taal en stijl te verzorgen; en trouwens – 

in dezen tijd van beroering en ontwrichting meer dan ooit – Uw ganse levenshouding. 

Taal en recht zijn belangrijke waarden in het leven en bestaan van een volk; de jurist weet 

zich er de behoeder van.

Inleidend college, 17 september 1940; in: Inleidende colleges als Decaan van de Juridische 

Faculteit 1939-1940 en 1945-1946, Leiden 1946

Het Damster ‘Ex Libris’ van professor Cleveringa, ontworpen in 1939, geeft een 
beeld van rustige rechtsbeoefening ‘in tijden van beroering en ontwrichting’. 
Deze houding bepleitte hij ook in het inleidende college bij de opening van het 
academisch jaar op 17 september 1940, in het eerste jaar van de bezetting. 
In deze les wees hij de aankomende studenten op hun verantwoordelijkheid 
om de Nederlandse rechtswaarden te beschermen.
Zijn persoonlijke waarden drukte hij ook uit in het ontwerp van ‘De Stins’ in 
De Steeg (Gelderland), gebouwd naar het voorbeeld van een Gronings steenhuis. 
Vanaf juli 1939 was ‘De Stins’ een ontmoetingsplaats voor familie, vrienden 
en collega’s. Tijdens de bezetting werd dit buitenhuis ook een toevluchtsoord 
voor zijn Leidse collega en Groningse geestverwant historicus professor Johan 
Huizinga (1872-1945), die hier op 1 februari 1945 overleed. 

Portret van professor E.M. Meijers door 

Harm Kamerlingh Onnes. 
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‘De Stins’ in De Steeg, gemeente Rheden. 
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Met de meeste drang sporen wij ieder aan tot een ordelijke 

houding en tot het nalaten van daden van eigenrichting, 

welke in strijd zijn met ons rechtsbesef, onze tradities en onze 

democratische opvattingen. Wij vertrouwen, dat men zich in 

de begrijpelijke vreugde om de herkregen vrijheid waardig zal 

gedragen en zonder dwang die orde en tucht in acht zal nemen, 

welke passend zijn bij de ernst van de tijden die wij beleven. 

Zoals ons volk sterk was in de onderdrukking, zo getuige het 

van kracht en zelfbeheersing bij de bevrijding.

Op 2 augustus 1944 werd professor Cleveringa door 
de regering in Londen benoemd tot lid van het 

College van Vertrouwensmannen, dat optrad als haar 
vertegenwoordiger in bezet gebied. Op 6 mei 1945 
verscheen de bevrijdingseditie van de Staatscourant met 
een door hem opgesteld manifest aan de Nederlandse 
bevolking. De Vertrouwensmannen riepen op, de houding 
van goed burgerschap, die getoond was in verzet ook te 
bewaren na de bevrijding. Vanaf 1945 droeg Cleveringa 
in meerdere functies bij aan de wederopbouw van de 
Nederlandse rechtsstaat, onder meer als lid van de Raad 
van State, tot zijn afscheid in 1969.

Geestelijk 
verzet 

Studenten verlaten het Academiegebouw in Leiden na 

de protestrede op 26 november 1940

Want het lijkt mij goed, dat wij ons op dit ogenblik 

nog eens duidelijk te binnen trachten te brengen, 

wie het is, die een macht, welke op niets dan zichzelf 

kan steunen, hier na een dertigjarige werkzaamheid 

achteloos ter zijde schuift. .. In overeenstemming 

met de Nederlandse traditie verklaart de Grondwet 

iedere Nederlander tot elke landsbediening en tot 

de bekleding van elke waardigheid en elk ambt 

benoembaar en stelt zij hem, onafhankelijk van zijn 

godsdienst, in het genot van dezelfde burgerlijke en 

burgerschapsrechten.

Rede op 26 november 1940 in het Groot-Auditorium 

van de Universiteit van Leiden 

Als decaan van de Juridische Faculteit tekende 
professor Cleveringa op 26 november 1940 
protest aan tegen de ontslagaanzegging van 
Joodse beambten, in het bijzonder professor 
E.M. Meijers. Aan dit gezamenlijke protest 
verbond hij een demonstratief college over 
diens betekenis als wereldberoemd geleerde 
en goed vaderlander. Hij besloot met een 
oproep aan de studenten om trouw te blijven 
aan Meijers’ wetenschappelijke en morele 
maatstaven. 

Tekening van een cel in 

‘Oranjehotel’ Scheveningen. 

28 november 1940. Op zijn ‘Heraus’ (een steeds weer 

gebruikt Duits bevel, welwillender scheen het niet te 

kunnen) trad ik naar buiten waar mijn koffer bleek te 

staan. .. [In] het kantoortje was nu een bars kijkende, 

kleine dame, die mij inschreef in een boek en mij een kaart 

gaf waarop mijn naam stond met enige andere gegevens. 

Ik merkte haar op dat ik “Cleveringa” heette en niet 

“Clevering”, zoals zij had geschreven. Dit verbeterde zij. 

Maar tot een verbetering van haar “Rudolf” in “Rudolph” 

was zij niet te bewegen en Pabus achtte zij overbodig: een 

gevangene had er slechts één voornaam op na te houden.

Gedenkschriften 1940-1941, 1944

In zijn oorlogsherinneringen wees professor 
Cleveringa vooral op de morele steun van zijn 
vrouw Hiltje Boschloo. Zij stelde zich geheel 
achter het besluit de rede te houden, met alle 
gevolgen van dien voor het gezin. Bij de arrestatie 
op 27 november stond de koffer al gepakt voor de 
verwachte gevangenschap in de gevangenis van 
de Sicherheitsdienst, bekend als het ‘Oranjehotel’ 
in Scheveningen. De eerste vernedering was dat 
zijn Damster voornaam ‘Rudolph Pabus’ werd 
afgenomen.
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Ondergronds pamflet met een anoniem 

verzetsgedicht, eind 1940.
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De protestrede vormde een signaal 
voor het geestelijke verzet tegen de 
Jodenvervolging. De tekst werd landelijk 
verspreid via het verzetsblad ‘De Geus’ 
van de Leidse rechtenstudenten Huib 
en Jan Drion. In zijn herinneringen 
benadrukte Cleveringa de waardige 
houding van collega’s en studenten 
als ‘academieburgers van Leiden’. De 
‘dasspeld met een horzel’, in de collectie 
van het Museum Stad Appingedam, was 
het geuzensymbool van het universitaire 
verzet.

Tekening van een barak in concentratiekamp 

Vught. 
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Tijdens mijn tweede verblijf in “R. II” kwam voor mij 

te liggen de kunstenaar Chris Lebeau (dit maal kaal 

en ontdaan van zijn anders zo welige lokken!), die in 

beter jaren eens mijn Ex Libris had vervaardigd. Ook 

hij ging 24 mei naar Dachau. .. In totaal gingen er 

tenslotte 783 gevangenen naar Dachau. Omstreeks 

diezelfde tijd werden de Joden weggebracht; de laatste 

vertrokken op 3 juni. Er speelden zich hier ellendige 

tonelen bij af; indroevige, dieptreurige van ouden, 

zwakken, doodzieken, die maar zonder omslag werden 

weggesleept op de ruwste wijze.

Op 4 januari 1944 werd professor Cleveringa 
opnieuw gevangen genomen, met een groep 
Leidse gijzelaars in concentratiekamp Vught. De 
Gedenkschriften bevatten honderden namen 
van bekende en onbekende medegevangenen 
die, zoals de kunstenaar Chris Lebeau, tot op het 
laatst geestelijk verzet boden tegen de willekeur 
en het brute geweld. 



Internationaal 
burgerschap

In Amerika, waar men leeft zonder de rijkdom, maar ook zonder de 

last van eeuwenoude maatschappelijke herinneringen en daarom wel 

eens gemakkelijker iets nieuws aanpakt, heeft men sinds Januari 1926 

zijn ‘American Arbitration Association’, die heeft opgezet wat men wel 

eens schertsend het ‘Arbitrale hoofdkwartier van Amerika’ noemt. Ook 

elders moesten arbitrale hoofdkwartieren komen: in Engeland, in China, 

in Turkije, in Canada .. En tussen die diensten werden betrekkingen 

geknoopt tot voordeel over en weer. Ook in Nederland zon men op zulk 

een dienst. 

Klaar voor vertrek is de boot nog niet. De honderden op de rol weten 

veelal zelf nog niet dat zij monsteren moeten. Binnenkort krijgen zij hun 

oproep en dan moge het van alle kanten klinken: ‘Ik ben bereid! Opdat 

de bemanning zich vorme en de reis kan beginnen. 

‘Het Nederlands arbitrageinstituut’, redevoering in Arbitrale 

Rechtspraak, 1950

De ‘Medal of Freedom’, ontvangen in 1953, was door de 
Amerikaanse president Truman ingesteld voor uitzonderlijke 
diensten in het ondergrondse burgerlijke of militaire verzet. Een 
van de resultaten van professor Cleveringa’s voorstellen voor de 
naoorlogse rechtsorde was de oprichting van de Stichting voor 
Nederlands-Amerikaanse Handelsarbitrage op 22 juni 1949, 
een jaar later omgedoopt tot Nederlands Arbitrage Instituut 
(NAI). Hierin treden deskundige burgers op als onafhankelijke 
scheidsrechters in lastige, vaak internationale geschillen. 
Op initiatief van Cleveringa’s leerling professor Piet Sanders 
groeiden de wereldwijde onderlinge contacten in 1963 uit tot de 

Internationale Raad voor Handelsarbitrage (ICCA), de actieve 
burgerlijke tak van het Permanent Hof van Arbitrage in het 
Haagse Vredespaleis.
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Na de bevrijding ontving professor Cleveringa hoge 
Nederlandse, Britse en Amerikaanse verzetsonderscheidingen, 
naast een reeks maatschappelijke eerbewijzen. Deze 
schenkingen zijn door zijn dochter geschonken aan het 
Museum Stad Appingedam.

Na zijn afscheid als hoogleraar in 1958 werd Cleveringa 
Commandeur, in 1963 ook Groot-Officier in de Orde van Oranje-
Nassau vanwege zijn wetenschappelijke en maatschappelijke 
verdiensten. Zelf wees hij, evenals in de rede van 26 november 
1940, vooral op de betekenis van professor Meijers voor de 
wederopbouw van de Nederlandse rechtsorde:

Het is heden ruim 4 ½ jaar geleden, dat ik voor het laatst U op een 

college voorging bij onze werkzaamheden. Nadien zijn wij van nabij of 

verder af getuigen geweest van een samenweefsel van moord, doodslag, 

mishandeling, vrijheids- en mensenroof, diefstal en plundering, vernieling 

en uithongering, huichelarij en geniepig bedrog en van verder onrecht. 

.. Alleen rijst, wanneer wij ons opmaken ons onderbroken werk te 

hervatten, de vraag: ‘Doen wij hieraan goed?’ In de eerstvolgende uren 

stel ik mij hiertoe voor .. een tamelijk simpel geval te bezien van een 

beschadiging door een in Rotterdam binnengevallen Portugees schip, 

de ‘Cunene’, van een electriciteitskabel der gemeente.

Inleidend college als decaan op 10 juli 1945

Op 10 juli 1945 
heropende de Juridische 
Faculteit, een dag na de 
terugkeer van Meijers uit 
Kamp Theresienstadt. 
In zijn bagage bracht 
hij aantekeningen met 
zich mee, waaraan hij 
al begonnen was in 
Kamp Westerbork, over 
grondprincipes voor 
vernieuwing van het uit 1838 stammende Burgerlijk Wetboek. 

Cleveringa wijdde het inleidende college als decaan aan een 
ogenschijnlijk technische vorderingszaak in de scheepvaart. 
Met dit voorbeeld wees hij de studenten op hun 
verantwoordelijkheid om door te werken aan de alledaagse 
rechtsvragen van de naoorlogse wereld. In 1947 ontving 
Meijers de opdracht om het Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) 
te ontwerpen. Na zijn dood in 1954 zette Cleveringa zich met 
zijn leerlingen in voor de voortzetting van dit werk, vooral het 
internationaal gerichte deel over zee- en vervoersrecht.
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Voor dit geloof bood men de strijd aan met het 

steeds valser en woedender onrecht en men zag uit 

naar mannen, die de banier ervan hoog op houden 

en op wilden houden, naar wijze staatslieden met 

rechtsgenialiteit in de hoge nood. Zulk een gids 

was de wereld destijds zo gelukkig te vinden in de 

huidige promovendus, doordat hij samen met de diep 

betreurde Roosevelt de 14e augustus 1941 de stellige 

belijdenis uitsprak, dat men zich had aan te gorden 

voor, zoals het heette, “een betere toekomst voor de 

wereld”, waaruit het handvest der verenigde volken 

is gegroeid.

Lofrede bij de erepromotie van Sir Winston Churchill, 

10 mei 1946

In 1948 ontving professor Cleveringa de Britse 
‘Kings’s Medal for Courage in the Cause of 
Freedom’, ingesteld door koning George VI. 
Deze waardering van burgermoed sprak ook 
uit het bezoek van Sir Winston Churchill aan 
Leiden op 10 mei 1946, om uit handen van 
Cleveringa het eredoctoraat in de Rechten 
in ontvangst te nemen. In zijn lofrede prees 
Cleveringa Churchill om de rechtsvisie 
waarmee hij, met de Amerikaanse president 
Roosevelt, op het dieptepunt van de oorlog de 
basis had gelegd voor het in 1945 aanvaarde 
Handvest van de Verenigde Naties. Dit beoogt 
“opnieuw het vertrouwen in de grondrechten van 

de mens, in de waardigheid en de waarde van de 

menselijke persoon, in de gelijke rechten van mannen 

en vrouwen, alsmede van grote en kleine volken te 

bevestigen”. 

Het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag; in de aanbouw de 

International Council for Commercial Arbitration.
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Eredoctoraat van Sir Winston Churchill 

op 10 mei 1946 in Leiden.

Herdenkingszegel uit 1970 voor het 

door prof. E.M. Meijers ontworpen 

Nieuw Burgerlijk Wetboek.



‘Aan hen 
die vielen’

Oorkonde bij de inschrijving 

in het ‘Golden Book of the 

Jewish National Fund’.

Al tijdens de oorlog ontving professor Cleveringa de uitzonderlijke 
onderscheiding, dat zijn naam in december 1941 werd bijgeschreven in 
het eerste ‘Gouden Boek’ van het Jewish National Fund, op voordracht 
van uitgeweken Joodse Nederlanders in het toenmalige Britse Palestina. 
Dit ereboek bevat 10.000 namen, van staatslieden als Lord Balfour en Sir 
Winston Churchill tot gewone donateurs van alle rangen en standen. 

Buchenwald

Met de fijne stift van haar dichterlijk woord heeft een moeder van een gefusilleerde op 

uiteenlopende ogenblikken tijdens de bezetting haar wisselende stemmingen in enkele 

versregelen geschetst; haar verachting en liefde, haar mistroostigheid en hoop, haar zoeken en 

vinden, haar bitterheid en berusting, haar verdriet en blijdschap, haar verslagenheid en trots, 

haar angst en ontspanning, haar matheid en bezieling. Zij wil wat aldus uit haar opwelde, 

de gevallene wijden en vraagt mij een woord ervoor ten geleide. Wie zou zo gevoelloos kunnen 

zijn dit verzoek van zulke kant af te slaan? ..

Burger zijn betekent: deelgenoot zijn der gemeenschap; samen met anderen werken voor, 

opgaan in wat allen raakt, met achterstelling van wat slechts nut af vermag te werpen voor 

de enkeling of een beperkte schare. Daarvoor is het nodig boven zichzelf uit te komen, de 

vaardigheid te bezitten tot zelfverlies. Zij werd verworven en ten toon gespreid door deze jonge 

man, en de anderen, die handelden als hij, in de oorlog. Zij is straks in de vrede niet minder 

nodig, zij het op een ander gebied, dan toen.

Voorwoord bij Aan hen die vielen; Gedichten van Elisabeth van Maasdijk, Den Haag, 1945
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De oorlog kende talloze gestalten en daardoor talloze 

vormen van offers en leed: die van het slagveld, maar ook 

die der verscheurde gezinnen, der opgejaagde vervolgden, 

der verdreven beroofden, der gespannen samenzweringen, 

van het moeizame schuilbestaan; en voorts die der 

gevangenissen en concentratiekampen en executieplaatsen. 

Niets hiervan mag worden onderschat en niets uit de 

herinnering weggelaten; doch hiertoe moet het worden 

onderkend. Dit laatste is niet steeds even gemakkelijk. .. De 

hand van een bekwame tekenkunstenaar kan hier heilzaam 

werk verrichten. 

Voorwoord bij Henri Pieck, Buchenwald, Den Haag 1945

Na de bevrijding benadrukte professor Cleveringa 
in tal van redevoeringen en geschriften het belang 
van de herinnering aan het extreme onrecht tijdens 
de Tweede Wereldoorlog, onder meer als voorzitter 
van de Stichting ‘Oranjehotel’. In zijn inleiding bij de 
etsen van Henri Pieck, verschenen in het Nederlands, 
Engels en Duits, betoogde hij dat verhalen van 
ooggetuigen nodig zijn, maar niet voldoende waren 
om de herinnering levend te houden. Henri Pieck, zijn 
‘sympathieke en wakkere buurman’ in het cellenblok 
in Scheveningen, was gevangene en verzetsleider in 
Kamp Buchenwald. Deze schetsen brengen de 
‘Nazi-Kultur’ dichter bij de toeschouwer: “Voor zover 

dan ooit iemand, die het niet zelf zag of ondervond, het zal 

kunnen begrijpen.”

Klok bij de voormalige fusilleringsplaats op de Waalsdorper vlakte.
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Kunst en recht; Rede bij de uitreiking 
van prijzen door de Stichting 
Kunstenaarsverzet 1942-1945 in het 
Stedelijk Museum te Amsterdam, 
16 december 1950
Professor Cleveringa ontving in 1965 de 
erepenning van de Stichting Kunstenaarsverzet 
1942-1945. In 1950 reikte hij zelf de prijzen uit aan 
schrijver prof. A.N. Donkersloot en beeldhouwer 
Titus Leeser. In zijn lofrede wees hij op de 
overeenkomst tussen juristen en kunstenaars 
als leiders van geestelijk verzet. Het grote 
voorbeeld was de uitspraak van de raadsheren mr. 
F.F. Viehoff, mr. J. Wedeven en mr. J.B.J. Heijmeijer 

van het Gerechtshof Leeuwarden op 25 februari 1943, 
om een misdadiger op vrije voeten te stellen op 
grond van de mensonwaardige omstandigheden 
in strafkamp Ommen. De raadsheren werden 
vervolgens ontslagen. 

Professor Cleveringa’s naamgenoot, rechter mr. 
Rudolph Pabus Cleveringa Pzn., had eveneens 
een aandeel in dit geestelijke verzet. In 1942 
weigerde hij een promotie tot president van 
het Gerechtshof Leeuwarden te aanvaarden uit 
handen van de bezetter, gevolgd door zijn ontslag 
en gevangenschap in Kamp Sint-Michielsgestel. In 
1945 werd hij alsnog in deze functie benoemd. 
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De geniepigste en gevaarlijkste wapens die de Duitsers tegen 

Nederland hebben gekeerd, zijn geen bommen en granaten 

geweest, maar die, waarmee zij taal en recht terugdrongen. 

Ik heb Gerrit-Jan van der Veen en wie er verder met hen 

vermeld staan op de sobere erebladzijde van de geboorteakte 

van de Stichting Kunstenaarsverzet 1942-1945 niet gekend, 

maar iets van dit alles moeten zij beseft hebben, toen zij 

zich midden in de oorlog bezig hielden met prijzen, die straks 

zouden worden uitgedeeld voor letterkunde en beeldende 

kunst. Straks: dat wilde zeggen na de oorlog.

De jurist, wetenschapsman in aanleg, moet inderdaad iets 

van een kunstenaar in zich hebben om wel te slagen. 

De namen van Viehoff, Wedeven en Heijmeijer waren 

misschien buiten hun kleine ambtskring onbekend gebleven 

zonder het befaamde Leeuwarder strafarrest van 1943, dat 

tot de Duitse maatregelen in de concentratiekampen een 

duidelijk neen sprak. Er trilde iets door heel het volk, zoals er 

iets trillen kan in wie een ontroerend kunstwerk aanschouwt. 

Graf van Gerrit-Jan van der Veen, oprichter van de 

Stichting Kunstenaarsverzet 1942-1945.



Herdenken

Ik zelf wijlde dan dikwijls met mijn gedachten thuis en stelde mij huis, 

vrouw en kinderen voor; en doorliep er mee allerlei herinneringen uit 

goede tijden. De brieven en pakketjes werkten hier bevruchtend; zo hield 

ik in de geest de band aan. .. Op huiselijke gedenkdagen dacht men 

natuurlijk extra aan huis; zo op mijn verjaardag, op de 22e april ..

‘Gedenkschriften 1940-1941 en 1944’

De geboortedag 2 april 1894 bleef in professor Cleveringa’s 
herinneringen verbonden met Appingedam. De belangrijke 
huiselijke gedenkdag was 22 april 1922, de datum van het
huwelijk met Hiltje Boschloo uit Heerenveen. Ook in ‘Oranje-
hotel’ Scheveningen en concentratiekamp Vught hielp dit het 
vol te houden, mede dankzij de vele brieven en pakketjes. 

Op 22 april 1962 vierden zij hun 40-jarig huwelijk tijdens 
een wereldreis op de m.s. ‘Dinteldijk’, aangeboden door de 
Nederlandse Reders Vereniging.

‘Cleveringa’s koffer; Recht, vrijheid en 

verantwoordelijkheid’; onder redactie 

van Kees Schuyt en Ineke Sluiter, 

Leiden University Press, 2010

Wat zit er onderin Cleveringa’s koffer? In dit boek hebben wij een selectie 

bijeengebracht van de redes die sinds 1956 onder Cleveringa’s vlag aan de 

Leidse universiteit zijn gehouden. De sprekers van deze redes dachten terug of 

keken vooruit, bezonnen zich op de zin van het herdenken (in de eerste periode) 

of leefden (in de derde periode) door hun maatschappelijk geëngageerde 

onderwerpkeuze en presentatie zelf de waarden vóór waarvan Cleveringa’s 

optreden in 1940 het symbool was. In elk van deze redes is plaats voor het 

onderwerp ‘herdenken’. Maar als geheel bezien zijn deze redes ook zelf het 

overdenken waard: samen vormen zij als het ware een museum van het 

herdenken van de Tweede Wereldoorlog in Nederland.

Professor Ineke Sluiter, nawoord in de bundel ‘Cleveringa’s koffer’, Leiden 2010

26 november is een dag van herdenking en viering van de Universiteit 
van Leiden als ‘Bolwerk van Vrijheid’ (Praesidium Libertatis), het in 1575 
door Willem van Oranje verleende motto. Deze herdenking heeft de 
vorm van een jaarlijkse Cleveringa-oratie in het Academiegebouw, een 
wisselleerstoel en lezingen voor (tot nu toe) 41 ’26 november-comité’s’ 
van oud-studenten in binnen- en buitenland. Deze levende traditie 
vormt volgens professor Ineke Sluiter ‘als het ware een museum van het 
herdenken in Nederland’.

De stad Appingedam vormt een eerste plaatselijke kamer in dit ‘museum 
van het herdenken’. Het Ex Libris met de ‘Damster Vrijheid’, het ontwerp 
van buitenhuis ‘De Stins’ en de stadswandeling met de verhalen ‘Aan mijn 
kleinkinderen’ laten iets zien van de betekenis van alledaagse burgerlijke 
rechten, Appingedam als een herinneringsplaats. Ook het borstbeeld, ter 
beschikking gesteld door beeldhouwer Eja Siepman van de Berg, is hier 
op zijn plaats. Zij portretteerde professor Cleveringa enkele jaren voor zijn 
dood in Oegstgeest op 15 december 1980.

Borstbeeld van professor Cleveringa 

door Eja Siepman van de Berg

Professor Cleveringa ontving op 4 mei 1958 de 
legpenning van de Koninklijke Nederlandse 
Academie van Wetenschappen. Deze kan ook 
herinneren aan zijn naamgenoot, rechter 
mr. Rudolph Pabus Cleveringa Pzn., die als 
rechtshistoricus eveneens lid was van de 
Academie. Hij schreef onder meer het boek 
‘Ontwikkelingslijnen van het rechtsbestel der 
stad Appingedam, in het bijzonder vóór de 18e 

eeuw’ (Groningen 1927). Beide juristen lieten 
zich in hun houding tijdens de bezetting mede 
inspireren door de ‘Damster Vrijheid’. 

Aan boord van de m.s. “Dinteldijk” in 1962.

Het oude Raadhuis van Appingedam met in 

het midden Vrouwe Justitia (zonder blinddoek).
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is het startpunt van een landelijke 

route ‘in het spoor van professor 

Cleveringa’, in het kader van themajaar 

‘2018 – Jaar van Verzet’. 
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